Fredag 08.juli kl 17 starter programmet på festivalen og musikkelskere har store ting i vente
Bengalo - som betyr ”vill og yr” – på
romanispråket, er først ute på scenen
fredag. Det er Jovan Pavlovic, kjent fra
Trio Troika, som med sitt trekkspill og
sugererende sigøynerorkester kommer
til Småland i år. Sjefen selv er født og
oppvokst i Beograd og han har med seg
Ola Kvernberg som fiolinvikar, Christian
Haug på gitar, på sang Anne Fossen og
Andreas Amundsen på bass.

Det populære irsktradisjonsbandet Lassie’the lads kommer
enda sterkere tilbake til HS nå
for tredje gang. Bandet består av
Øystein Berntsen på vokal, gitar,
fløyte og bodhran. Odd A. Aasan
på trommer, Per Ivar Moum på
bass og vokal, Kai Jonny Kristiansen på trekkspill og gitar, Idar
Kvaal på ymse strengeinstrument, samt Ann Helen Stamnsve
på fele og vokal

Bengalo

Blandt alle festivalene Bengalo har spilt på, er selvklart Djangofestivalen i Oslo, og både
flamenco og østeuropeiske bryllupsdanser burde kunne praktiseres under denne konserten

Lassie’n the lads & Sine Bach Rüttel
Den dansk banjoprinsessen som er gjesteartist hos Lassie’n the Lads; Sine Bach
Rüttel gjorde stor suksess under fjorårets
HS Festival med bandet sitt. Her møtte hun
en musikalsk søster i Ann Helen Stamnsve
og slik ble det samspill under Danish Music
Awards i mars i år. Rett fra Skagenfestivalen til HSF bærer det med både Lassie’s
og Sine, og slik blir Stjørdalingenes irske
groove forsterket med vaskekte banjo som har sterke tradisjoner i Irland!

Odd Nordstoga & All Stars

Årets Spellemann og Årets Mannlige Artist 2004 under spellemanns-sprisutdelinga i
februar, ble en og samme person: Odd Nordstoga, han er også årets hovedattraksjon under
HS festival i Småland på Frosta!
Odd Nordstoga & All Stars la ut på ny
turné i mars og i juli går turen til Frosta, og
de spiller her fredag 8. kl kl:20. Med seks
plateutgivinger bak seg og ei turneliste så
lang som året har Odd Nordstoga erobret
den norske folkesjela, trinn for trinn. Med
god hjelp fra en solid folkemusisk bakgrunn
balanserer han på knivseggen til pop. Flere
folkemusikkpriser og 3 spelemannspriser (den første fra 2003) kan Nordstoga smykke
seg med. All Stars foruten Odd Nordstoga er
følgende eminente musikere: Geir Sundstøl
Bandet som slo igjennom i 67
- gitarer, Daniel Sanden-Warg - fele, John
med stor suksess, har fortsatt
det karismatiske suget når de
Vinge - tangenter, Martin Windstad - trommer
gjenforenes ekslusivt for HS
og Thomas Tofte -bass.

Difference

Mambo Camponeros

trår til med fengende salsa, mambo, rumba og merengue, for å nevne noe. Det er vanskelig å sitte stille
når dette bandet setter i gang!. Alle synger med og Alexander Fernandez er hovedvokal, Bjørnar Søreng
- perkusjon, Kjetil Sandnes - bass Kåre
Kolve - saksofon , Luison Medina på congas, Magnus Forsberg på trommer,
Morten Huse - piano og Torgeir
Andresen - trompet.

Festivalen 2005. De satset høyt
og traff flere ganger for tiår
siden, og etter mange suksesser på flere scenarier, profilerer
de på nytt samle cd’en fra 96
som druknet i norsk Grand
Prix seier i Dublin.

